Combate ao CORONAVÍRUS
Protocolos de Retorno Presencial

INTRODUÇÃO
O Colégio Franciscano João XXIII tem como princípio da sua ação educadora, o cuidado de todos que frequentam o seu
espaço com as pessoas e com o ambiente, conservando as relações interpessoais, a manutenção do imóvel, móveis,
equipamentos e utensílios limpos e organizados, proporcionando assim, o bem-estar de todos. Para o retorno às aulas
presenciais, a higienização e desinfecção serão reforçadas em períodos menores, com produtos indicados pela vigilância
sanitária, com equipe treinada e monitorada.
O Colégio possui em sua arquitetura: salas amplas e ambientes arejados, quadras de esporte com medidas oficias e
extraoficiais, pátios ventilados e abertos em setores, parque de educação infantil ao ar livre, generosa área verde, com horta,
pomar e bosque que favorecem atividades ao ar livre com segurança para todos os grupos, três entradas, sendo drive tour,
entrada de pedestre e entrada para os educandos que utilizam de condutores escolares.
Em nosso retorno presencial, conforme as orientações sanitárias de segurança, contaremos com as entradas equipadas com
tapete sanitizante, aferidor de temperatura, pia para lavagem das mãos e álcool gel. Salas de aula e espaços preparados,
com distanciamento. Salas igualmente equipadas para aulas remotas e presenciais simultaneamente. Levantamento através
de pesquisa dos educandos e colaboradores com comorbidade que impeça o retorno às atividades presenciais. Controle
diário, através de questionário sobre as condições de saúde dos educandos e colaboradores.
Esta cartilha foi desenvolvida para comunicar as providências tomadas pela Direção do Colégio Franciscano João XXIII,
garantindo que o retorno às atividades presenciais seja feito com protocolos que priorizem a saúde e a segurança de
toda a nossa comunidade escolar.

PROTOCOLOS
Os protocolos estão divididos em grupos:

Distanciamento Social

Monitoramento de
Indivíduos

Higiene e Proteção
Pessoal

Comunicação

Limpeza e Higienização de
Ambientes

Operacional

Distanciamento Social
Profissionais e educandos(as)
que fazem parte do grupo de
risco devem ficar em casa e
realizar as atividades
remotamente, na primeira etapa
do plano de retorno às atividades
presenciais.

No caso de educandos(as) de
grupo de risco, será considerada a
adoção de estratégias para
reposição das atividades após o
fim da pandemia.

Mesmo com a liberação das aulas presenciais, todas
as salas serão estruturadas com computador e
equipamentos, que permitirão a transmissão da aula
de maneira online, aos educandos que, na opção
familiar, preferirem manter o ensino a distância.

Distanciamento Social
Educandos(as), educadores
e colaboradores devem
manter sempre o
distanciamento de 1,5m.

O acesso às dependências internas
do Colégio está restrita aos
educandos(as) e colaboradores.
Pais, responsáveis e perueiros não
estão autorizados a entrar, devem
entregar o(a) educando(a) no portão.

Não será permitido compartilhar
objetos de uso pessoal, como copos
e talheres, materiais escolares e de
escritório, livros e afins.

Distanciamento Social
A modalidade de sala ambiente
está temporariamente
suspensa, para que não haja
aglomeração nos corredores.

Não serão permitidos
cumprimentos como aperto de
mãos, beijos e/ou abraços
(incluindo o cumprimento de
cotovelo).

As mesas de lanche estarão
espaçadas e os(as) educandos(as)
serão assentados(as) com
distanciamento mínimo de 1,5m.

Distanciamento Social
Adesivos de chão indicarão o
distanciamento mínimo de 1,5m
em locais onde possa haver fila.

O(a) educando(a) que apresentar algum
sintoma suspeito de saúde será conduzido a
um ambiente específico, e exclusivamente
designado para aguardar a família.

Higiene Pessoal e Proteção
Disponibilizaremos tótens de
álcool em gel 70%, para
utilização sem toque
(acionamento com o pé), de uso
obrigatório na entrada.

Nossos colaboradores usarão
máscaras, luvas, e quaisquer
equipamentos que sejam
indicados pela vigilância
sanitária.

Monitaremos o uso
(obrigatório) de máscara nas
dependências do Colégio, para
todos os que adentram e
transitam em nossos
ambientes, sem exceção.

Higiene Pessoal e Proteção
Acompanharemos e orientaremos,
durante o lanche, o protocolo da
retirada da máscara dos(as)
educandos(as) e o distanciamento
no espaço, evitando conversas para
maior segurança.

Sugerimos às famílias que os
uniformes sejam trocados e
higienizados todos os dias.

Nossos bebedouros terão somente torneiras para encher
garrafinhas e copos de uso pessoal. Cada educando(a)
deverá trazer seu próprio recipiente para água, e ser
orientado a não compartilhar.
Bebedouros comuns serão desativados.

Higiene Pessoal e Proteção
Todos devem organizar uma
rotina de limpeza dos seus
itens pessoais e
equipamentos de uso
individual.

Àqueles que possuem
cabelos longos, indicamos
que os mantenham presos.

Sugerimos que evitem o contato com as
superfícies dos objetos de acesso, como por
exemplo, pega-mãos, corrimãos, barras de apoio,
maçaneta de portas, interruptores, etc.

Limpeza, Higienização e Manutenção
de Ambientes
Corrimãos, maçanetas e
interruptores serão higienizados
com cloro antes da entrada, e
regularmente a cada 1 hora.

Carteiras e cadeiras (salas de
aula) serão aspergidas com cloro
antes da entrada, e durante o
intervalo.

Na entrada teremos aspersão de solução de
hipoclorito nas solas dos sapatos de todos,
assim como nas bases e rodinhas das
mochilas, mantendo a higienização dos pisos.

Monitoramento de Indivíduos
Orientamos pais e responsáveis à aferirem
a temperatura do(a) educando(a) em casa,
antes de ir para o Colégio e ao retornar. Caso
a temperatura esteja acima de 37° C, a
recomendação é ficar em casa.

Será realizada a aferição de
temperatura dos(as) educandos(as)
no portão, sendo permitida a
entrada apenas a quem apresentar
menos (ou até) de 37°C.

Monitoramento de Indivíduos
A temperatura de cada educando(a)
será aferida pelo menos mais uma
vez durante o período letivo diário.

A equipe do Colégio está orientada a monitorar e identificar
possíveis indicativos de sintomas, físicos e emocionais. Não
será permitida a permanência de pessoas sintomáticas para
COVID- 19 no Colégio, notificando os responsáveis para que
promovam o monitoramento da pessoa com auxílio das
unidades de saúde habilitadas para tanto.

Monitoramento de Indivíduos
Havendo a confirmação de caso de COVID-19, seja por colaborador ou
educando(a), adotaremos a quarentena daqueles que tiveram eventual
contato direto com a pessoa acometida sem observância das medidas
preventivas. No caso de educando acometido, deverão também serem
contatados os responsáveis dos demais alunos da mesma turma ou classe
que tiveram contato com aquele que contraiu a doença para que também
possam exercer o monitoramento de saúde de seu dependente.

No aspecto socioemocional, por conta das muitas situações
desgastantes que os educandos podem ter vivido durante a
quarentena os professores e orientadores estarão abertos e serão
incentivados a tomar um tempo para ouvir e conversar, permitindo
que os(as) educando(as) desabafem e exponham suas
necessidades.

Comunicação
Diariamente os(as)
educandos(as) serão orientados
pela equipe a não tocar os
colegas e não compartilhar
objetos. Para tanto, contamos
inclusive, com a ajuda das
famílias, reforçando a instrução.

Faremos um reforço de informações
educativas através de posts nas redes
sociais, para engajamento de toda a
comunidade escolar na luta contra o
Coronavírus.

Serão afixados cartazes
educativos por todo o Colégio,
contendo informações sobre o
Coronavírus (dicas de higiene,
lembretes, sintomas, formas de
prevenção, etc).

Operacional
Organizamos horários de entrada
e saída, evitando aglomeração
(preferencialmente fora do horários
de pico do transporte público),
assim como revezamento dos
intervalos e recreios com turmas
em horários alternados

Nosso atendimento ao público
está priorizando canais digitais
(telefone, whatsapp, site,
aplicativo).

Haverá revezamento dos
educandos(as) e equipes por dia
de forma escalonada e eficiente
do ponto de vista letivo,
recomendando-se o ensino
remoto combinado com o retorno
gradual das atividades
presenciais.
Eventos como feiras, palestras,
competições esportivas,
comemorações, assembleias etc.
estão temporariamente proibidos.

Estamos juntos!
Famílias do Colégio Franciscano João XXIII, se cada um
fizer a sua parte, todos estaremos protegidos. Continuamos
nossos esforços para manter o curso do ano letivo,
vencendo este grande desafio e nos adaptando a esta
situação atípica ao cotidiano escolar. Agradecemos a todos
pela colaboração, compreensão e união, em prol da saúde
de toda a nossa comunidade escolar!

